č.: 09863/2021-4270-165032

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 písm. c)
zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“)

vyhlasuje
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby
a služieb (ďalej len „výzva“) podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií.

1.

Základný cieľ poskytnutia dotácie:

1.1. Podľa ustanovenia § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií, Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže poskytnúť dotáciu na podporu
rozvoja priemyselnej výroby a služieb z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný
rozpočtový rok za podmienok ustanovených zákonom o poskytovaní dotácií a zákonom
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách“).
1.2. Dotáciu podľa tejto výzvy je možné poskytnúť podľa § 7 ods. 1 zákona o poskytovaní
dotácií na:
a) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prístupovej komunikácie,
b) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku kanalizácie alebo prečerpávacej stanice,
c) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky vody, vodojemu alebo čerpacej
stanice,
d) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky plynu vrátane hlavného uzáveru
plynu a plynárenského zariadenia,
e) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku elektrickej prípojky,
f) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku čistiarne odpadových vôd,
g) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku transformačnej stanice,
h) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku regulačnej stanice plynu,
i) terénne úpravy, vrátane demolácií existujúcich nehnuteľností v zóne vyčlenenej
územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
j) archeologický výskum1,
k) geologické práce2,
l) vybrané geodetické a kartografické činnosti3,
m) výkup pozemkov pod infraštruktúrou, ktorými sú stavebné objekty a inžinierske siete,
ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti o poskytnutie dotácie na základe tejto výzvy,
) § 36 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
) § 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
3
) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších
predpisov
1
2
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n) náklady na projektovú dokumentáciu inžinierskych stavieb podľa písmen a) až i),
o) odkúpenie nefunkčnej alebo nevyužitej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným
plánom obce pre priemyselnú výrobu,
p) rekonštrukciu nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce
pre priemyselnú výrobu,
q) výkup pozemkov pod nefunkčnou alebo nevyužitou nehnuteľnosťou v zóne
vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
r) odkúpenie alebo rekonštrukciu prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti
podľa písmen o) a p), vrátane súvisiacich inžinierskych sietí uložených v cestnom
telese prístupovej komunikácie,
s) odstránenie alebo zmiernenie negatívneho vplyvu v obci alebo vyššom územnom
celku spôsobenom investíciami, ktoré schválila vláda,
t) úhradu nákladov obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom, ktorá zabezpečuje
realizáciu účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje, vyplývajúceho z mandátnej zmluvy
podľa § 10 ods. 6 písm. g) zákona o poskytovaní dotácií.
2.

Oprávnené subjekty:

Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe tejto výzvy môže byť len subjekt v zmysle
ustanovenia § 7 ods. 2 zákona o poskytovaní dotácií, a to:
obec alebo vyšší územný celok, ktorý požiada o poskytnutie dotácie na plnenie
mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora, ktorý zriadil alebo
zriadi svoju prevádzku v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich
s rozvojom priemyselnej výroby a služieb (ďalej ako „žiadateľ“).
3.

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie a predkladanie žiadostí:

3.1. Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby
a služieb (ďalej len „žiadosť“) na ministerstvo v listinnej podobe alebo v elektronickej
podobe v súlade s § 9 ods. 1 zákona o poskytovaní dotácií. Žiadosť v elektronickej podobe,
podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať za žiadateľa,
žiadateľ zasiela prostredníctvom webového Portálu elektronických služieb Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky (portal.mhsr.sk – presný odkaz na str. 4). Súčasťou
žiadosti je vyplnený formulár žiadosti4 a prílohy podľa § 10 ods. 6 zákona o poskytovaní
dotácií. K žiadosti predloženej v elektronickej podobe podľa § 9 ods. 1 zákona
o poskytovaní dotácií je potrebné priložiť aj vyplnený formulár Doplnenie elektronickej
žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií5.
3.2. Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum na podacej pečiatke pošty (ak je žiadosť
zasielaná v listinnej podobe poštou), dátum na prezentačnej pečiatke podateľne
ministerstva (ak je žiadosť doručená v listinnej podobe osobne do podateľne) alebo dátum
na časovej pečiatke (ak je žiadosť podaná v elektronickej podobe podpísaná
kvalifikovaným elektronickým podpisom).
3.3. Žiadateľ je povinný priložiť k žiadosti originály príloh alebo ich úradne osvedčené kópie
nie staršie ako tri mesiace podľa ustanovenia § 10 ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií,
a to:
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu6,
) Príloha č. 2 výzvy
) Príloha č. 5 výzvy
6
) § 8a ods. 5 v spojení s § 8a ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách
4
5
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b) ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy:
1. právoplatné rozhodnutie o povolení stavby a ak žiadateľ nemá právoplatné
rozhodnutie o povolení stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení
právoplatného stavebného povolenia s uvedením lehoty jeho predloženia,
2. údaje podľa osobitného predpisu7 potrebné na účel overenia vlastníckeho práva
k stavbe alebo doklad8, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom stavby
alebo má k stavbe iné právo9 alebo súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávňujú
vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak ide o zmenu stavby alebo
stavebné úpravy,
3. doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená
kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu,
c) predpokladanú cenu s priloženým rozpočtom stavby10 s výkazom výmer na jednotlivé
stavebné objekty, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie;
predpokladanú cenu musí žiadateľ spresniť na základe výsledkov verejného
obstarávania,
d) ak má žiadateľ ukončené verejné obstarávanie, výšku požadovanej dotácie preukazuje
rozpočtom s výkazom výmer, ktorý je prílohou zmluvy uzavretej s vybraným
dodávateľom,
e) ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom
predložení rozpočtu stavby, vypracovaného autorizovanou osobou11, s uvedením
lehoty predloženia rozpočtu,
f) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výstavba inžinierskych stavieb, na ktoré žiada
dotáciu, nebola začatá pred podaním žiadosti,
g) ak je predmetom žiadosti dotácia vo výške viac ako 332 000,00 eur, mandátnu zmluvu
s obchodnou spoločnosťou založenou ministerstvom, prostredníctvom ktorej sa
zabezpečí realizácia účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje,
h) ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o poskytovaní
dotácií, znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou12 nie starší ako tri
mesiace,
i) ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. o), q) a r) zákona
o poskytovaní dotácií, znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou13
nie starší ako tri mesiace,
j) čestné vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií
uvedených v žiadosti, vrátane príloh k žiadosti a vyhlásenie o tom, že projekt bude
realizovaný podľa predloženej žiadosti,
k) sprievodný list, v ktorom žiadateľ uvedie podrobný rozpis a odôvodnenie
) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
8
§ 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
9
) § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov
10
) žiadosti o dotácie vo výške vyššej ako 1 000 000,00 eur podliehajúce ekonomickému hodnoteniu podľa odseku
5.5 bodu 3. tejto výzvy musia v zmysle bodu C.5 uznesenia vlády SR č. 649/2020 zo 14. októbra 2020
obsahovať detailný rozpočet
11
) Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov
12
) Zákon č. 382 /2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
13
) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
7
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mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s regionálnym rozvojom obce alebo
vyššieho územného celku; ak obec alebo vyšší územný celok požiada o dotáciu podľa
§ 7 ods. 9 zákona o poskytovaní dotácií je potrebné podrobne odôvodniť vplyv
výskumnej a vývojovej činnosti na regionálny rozvoj obce alebo vyššieho územného
celku,
l) doklad, ktorým žiadateľ preukáže, že územie na zriadenie priemyselnej zóny
je vymedzené v schválenom územnom pláne obce alebo územnom pláne zóny,
m) ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. k) zákona o poskytovaní
dotácií:
1. predpokladanú cenu s priloženým rozpočtom geologických prác, ktorou žiadateľ
preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu žiadateľ musí
spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania,
2. čestné vyhlásenie žiadateľa, že geologické práce, na ktoré žiada dotáciu, neboli
realizované pred podaním žiadosti,
n) zmluvu o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom,
ktorý zriadi svoju prevádzku v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom
priemyselnej výroby a služieb, ktorá upraví ich vzťahy najmä v oblasti investičného
zámeru, zabezpečenia záväzkov investora na obstaranie investície, záväzkov investora
na vytvorenie nových pracovných miest v prevádzke, ktorú zriadi v zóne na realizáciu
projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb,
o) ak ide o dotáciu podľa § 7 ods. 9 zákona o poskytovaní dotácií:
1. zmluvu o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom
a investorom, ktorej prílohou je zmluva s poskytovateľom výskumných
a vývojových činností,
2. investičný zámer investora, v ktorom bude definované výskumno-vývojové
zameranie investičného zámeru.
3.4. Žiadateľ, ktorý chce spolufinancovať časť predpokladanej ceny predmetu žiadosti aj
z iných zdrojov ako je dotácia podľa tejto výzvy, uvádza vo formulári žiadosti
a v prílohách k žiadosti požadovanú výšku dotácie bez započítania spolufinancovania.
Do predpokladanej ceny s priloženým rozpočtom stavby podľa odseku 3.3. písmena c) sa
uvedie zámer spolufinancovať časť predpokladanej ceny spolu s výškou financovania.
3.5. V prípade spolufinancovania žiadateľ tiež predloží čestné vyhlásenie o tom, že disponuje
dostatočnými finančnými zdrojmi určenými na spolufinancovanie projektu (sekcia
používateľské prílohy v elektronickej žiadosti). Výška požadovanej dotácie po odpočítaní
spolufinancovania nesmie presahovať maximálnu výšku uvedenú bode 4. tejto výzvy.
3.6. Za účelom zohľadnenia spolufinancovania v zmluve o poskytnutí dotácie bude
medzi zmluvnými stranami podpísaný súvisiaci dodatok.
Adresa na predkladanie žiadostí v listinnej podobe: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky, odbor investícií, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212.
Pri predkladaní žiadosti v listinnej podobe je potrebné uzavretú obálku obsahujúcu žiadosť
spolu s prílohami označiť nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a názvom výzvy.
Žiadosť v elektronickej podobe spolu s prílohami žiadateľ predkladá prostredníctvom
formulára na webovej adrese: https://portal.mhsr.sk/dotacie/poskytovanie-financnychprispevkov-prevadzku-inkubatorov/ (Podanie podľa § 2 písm. e) v pravom bočnom menu).
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4. Disponibilný objem finančných prostriedkov na výzvu a najvyššia a najnižšia výška
dotácie pre jedného žiadateľa:
4.1. V rámci výzvy je na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb z podprogramu
„07K08 Podpora regionálneho rozvoja“ k dispozícii 7 000 000,00 eur. V rámci tejto
alokovanej sumy je najnižšia výška dotácie 100 000,00 eur a najvyššia výška dotácie 15 %
z celkovej hodnoty investície investora14, maximálne však 1 500 000,00 eur. Dotáciu
možno zvýšiť do 30% z celkovej hodnoty investície investora, ktorý bude vykonávať aj
výskumnú a vývojovú činnosť počas najmenej piatich rokov od poskytnutia dotácie.
4.2. Finančné prostriedky dotácie sú kapitálové výdavky rozpočtovej kapitoly poskytovateľa,
ktoré musia byť vyčerpané najneskôr do konca kalendárneho roka 2022.
5.

Kritériá výberu a spôsob hodnotenia žiadostí:

5.1. Predložené žiadosti posúdi ministerstvo z hľadiska splnenia formálnych a technických
podmienok (kontrola oprávnenosti a úplnosti). Úplná žiadosť bude predložená komisii
zriadenej podľa § 11 ods. 2 zákona o poskytovaní dotácií, ktorá vyhodnotí žiadosti a posúdi
kvalitatívnu úroveň predložených žiadostí.
5.2. Komisia hodnotí žiadosti formou bodového hodnotenia. Každé hodnotiace kritérium
(1. – 5.) má určené bodové rozpätie. Komisia žiadosti hodnotí na základe týchto
hodnotiacich kritérií:

1.
2.
3.
4.
5.

Kritériá pre hodnotenie žiadostí o dotáciu
podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií
Počet novovytvorených pracovných miest
Miera nezamestnanosti v okrese
Výška spolufinancovania žiadateľa
Existencia priemyselného parku
Odborné hodnotenie komisie
(súčet pridelených bodov členov komisie)

Bodové rozpätie
0 - 20 b
0 - 20 b
0 - 20 b
0 - 20 b
0 - 21 b

5.3. Spôsob hodnotenia predložených žiadostí podľa jednotlivých kritérií:
1. Za každých začatých 25 novovytvorených pracovných miest, ktoré vytvorí investor,
komisia pridelí 4 body, max. 20 bodov za 125 a viac novovytvorených pracovných
miest (časť 2 žiadosti podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií).
2. Ak sa predmet žiadosti nachádza v okrese patriacom do kategórie najmenej
rozvinutých okresov15 k 31.12.2020, komisia pridelí 20 bodov, ak sa predmet žiadosti
nachádza v okrese s evidovanou mierou nezamestnanosti za rok 202016 vyššou ako
priemerná miera nezamestnanosti v Slovenskej republike za rok 2020, komisia pridelí
10 bodov, ak sa predmet žiadosti nachádza v okrese s evidovanou mierou
nezamestnanosti nižšou ako priemerná miera nezamestnanosti v Slovenskej republike
za rok 2020, komisia pridelí 0 bodov.
) v zmysle §7 ods. 8 zákona o poskytovaní dotácií sa uvedená najvyššia výška dotácie nevzťahuje na poskytnutie
dotácie podľa bodu 1. písm. t) tejto výzvy
15
) v zmysle zákona č. 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
16
) vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie zverejnená v štatistických údajoch Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny
14
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3.

Za spolufinancovanie žiadateľom komisia pridelí body podľa nasledovného kľúča:

Výška podielu
spolufinancovania
žiadateľom v %
Počet bodov

4.
5.

90 a
viac
20

80 70 60 50 89,99 79,99 69,99 59,99
18

16

14

12

40 30 - 20 - 10 49,99 39,99 29,99 19,99
10

8

6

4

5 - menej
9,99 než 5
2

0

Pri existujúcom priemyselnom parku17 komisia pridelí 20 bodov, pri novom
priemyselnom parku 0 bodov.
V rámci odborného hodnotenia dôjde k expertnému posúdeniu žiadosti členmi
komisie so zreteľom na aktuálne priority sledované ministerstvom, ako aj na reálnosť
zámeru dobudovania priemyselného parku, rizikovosť projektu, výšku
spolufinancovania, reálnosť investičných zámerov a históriu priemyselného parku
vrátane dotácií udelených v minulosti. Počet bodov, ktorý môže prideliť člen komisie
sa rozdelí podľa počtu členov komisie. Maximálny počet pridelených bodov v rámci
odborného hodnotenia je 21.

5.4. Každá žiadosť predložená v rámci výzvy sa vyhodnocuje samostatne. Poradie žiadostí bude
stanovené na základe získaného počtu bodov. Komisia následne predbežne určí výšku
dotácie pre každú žiadosť tak, aby nebola prekročená maximálna alokovaná suma podľa
bodu 4. tejto výzvy.
5.5. Ekonomické hodnotenie
1. Po predbežnom určení výšky dotácie komisiou prebehne samostatné ekonomické
hodnotenie. Samostatné ekonomické hodnotenie bude realizované do 20 pracovných
dní od predbežného určenia výšky dotácie.
2. Žiadosti s dotáciou predbežne určenou vo výške nižšej alebo rovnajúcej sa
1 000 000,00 eur ekonomicky vyhodnotí ministerstvo.
3. Žiadosti s dotáciou predbežne určenou vo výške vyššej ako 1 000 000,00 eur
obsahujúce detailný rozpočet budú predložené na ekonomické hodnotenie
Ministerstvu financií Slovenskej republiky18 (ďalej len „ministerstvo financií“).
5.6. Ku konečnému určeniu výšky poskytnutej dotácie pre každú žiadosť dôjde po
zohľadnení ekonomického hodnotenia na záverečnom rokovaní komisie.
6.

Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí:

6.1. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti podľa bodu 3. tejto výzvy, ministerstvo do 10
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti písomne vyzve žiadateľa, aby ju doplnil.
6.2. Ak žiadateľ výzve na doplnenie žiadosti v určenej lehote nevyhovie, alebo žiadosť
požadovaným spôsobom neopraví alebo nedoplní, ministerstvo žiadosť zamietne.

) v zmysle §2 ods. 1 zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom v znení neskorších predpisov
18
) v zmysle bodu C.5 a C.6 uznesenia vlády SR č. 649/2020 zo 14. októbra 2020
17
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7.

Termín vyhodnocovania žiadostí:

7.1. Zasadnutie komisie sa uskutoční do 20 pracovných dní odo dňa uplynutia termínu na
predkladanie žiadostí. Komisia žiadosti vyhodnotí a predbežne určí výšku dotácie v zmysle
odsekov 5.1. až 5.4. tejto výzvy.
7.2. Do 20 pracovných dní od zasadnutia komisie podľa predchádzajúceho bodu, ministerstvo
zabezpečí ekonomické hodnotenie v zmysle odseku 5.5. tejto výzvy.
7.3. Na záverečnom rokovaní komisie dôjde ku konečnému určeniu výšky dotácie pre každú
žiadosť. Záverečné rokovanie komisie sa uskutoční najneskôr do 30 pracovných dní od
zasadnutia komisie podľa bodu 7.1. tejto výzvy.
7.4. O rozhodnutí poskytnúť/neposkytnúť dotáciu ministerstvo informuje žiadateľa do 5
pracovných dní odo dňa záverečného rokovania komisie. Spolu s informáciou
o poskytnutí dotácie ministerstvo zašle žiadateľovi na podpis aj návrh Zmluvy o poskytnutí
dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb medzi ministerstvom
a žiadateľom (ďalej len „zmluva“). Žiadateľ doručí ministerstvu podpísanú zmluvu späť
najneskôr do 20 pracovných dní od doručenia informácie o poskytnutí dotácie.
Ministerstvo nie je povinné zmluvu so žiadateľom uzatvoriť, ak mu žiadateľ pred jej
uzatvorením neposkytuje súčinnosť a nereaguje na jeho výzvu.
7.5. Časť dotácie podľa účelu, ktorý nie je predmetom verejného obstarávania, bude poukázaná
na účet žiadateľa v schválenej výške do 20 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti
zmluvy. Časť dotácie podľa účelu, ktorý je predmetom verejného obstarávania, bude
poukázaná na účet žiadateľa do 20 pracovných dní od predloženia výsledkov verejného
obstarávania a zmluvy s dodávateľom, a to vo výške ceny zmluvne dohodnutej s
dodávateľom.
7.6. Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle všetky schválené žiadosti aj so sumami
žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie
a identifikácie prijímateľa dotácie, a to do 20 pracovných dní od schválenia žiadostí.
7.7. Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle všetky neschválené žiadosti vrátane
dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 20 pracovných dní od neschválenia
žiadostí.
8. Zloženie komisie:
8.1. Komisiu zriaďuje minister hospodárstva. Komisia je zložená najmenej z piatich členov.
Členmi komisie na vyhodnocovanie žiadostí sú zástupcovia ministerstva alebo aj
zástupcovia organizácií a agentúr v pôsobnosti ministerstva. Členom komisie nesmie byť
žiadna z osôb menovaných v § 11 ods. 2 zákona o poskytovaní dotácií.
8.2. Komisia je pri hodnotení žiadostí nezávislá a žiadosti hodnotí výlučne podľa kritérií
uvedených v tejto výzve.
9. Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie:
Vzor zmluvy je zverejnený na webovom sídle ministerstva. Zmluva môže byť po vzájomnej
dohode zmluvných strán upravená.
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10. Záverečné ustanovenia:
10.1. Na právne vzťahy, podmienky a podrobnosti poskytnutia dotácie na základe tejto výzvy
neupravené v tejto výzve sa vzťahuje zákon o poskytovaní dotácií a zákon o rozpočtových
pravidlách.
10.2. Akékoľvek zmeny, doplnenia a úpravy k tejto výzve sa vyhotovia formou písomných
a očíslovaných dodatkov (vrátane dodatku, ktorým sa výzva pozastaví alebo zruší), ktoré
ministerstvo uverejní na svojom webovom sídle. Dodatky k výzve je možné uverejniť
najneskôr do dátumu uzavretia výzvy.
10.3. V nevyhnutných prípadoch, kedy nie je možné konať o žiadostiach na základe pôvodne
vyhlásenej výzvy, alebo zmena je potrebná za účelom jej optimalizácie, je ministerstvo
oprávnené výzvu pozastaviť, zmeniť alebo zrušiť.
10.4. Výzva je pripravená a vyhlásená v súlade so zákonom o poskytovaní dotácií a v súlade so
zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
10.5. S odkazom na § 12 ods. 1 zákona o poskytovaní dotácií na poskytnutie dotácie podľa tejto
výzvy nie je právny nárok. Na konanie o žiadosti o poskytnutie dotácie sa nevzťahuje
všeobecný právny predpis o správnom konaní19.
Prílohy k výzve:
1.
2.
3.
4.
5.

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií
(Príloha č. 1 k zákonu),
Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb,
Štatút komisie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie
a schvaľovanie žiadostí,
Doplnenie elektronickej žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. e) zákona
o poskytovaní dotácií.

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 06. 2021
Obdobie predkladania žiadostí: 01. 07. 2021 – 31. 08. 2021

V Bratislave, 29. 06. 2021
Schválil: Richard Sulík20, minister hospodárstva
) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
) Podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších
predpisov.

19
20
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